BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

MØTEREFERAT
Pandemigruppen - møtereferat 2. juli 2020

Møtedato/sted:

02.07.2020 – teams møte – kl. 9:00-10:00

Forfall:

Kristin Nilsen
Anders Kildal
Morten Svarverud
Siri Bjørnbakken
Lisa Bang

Tilstede:

Grete Syrdal leder
Brita Holmen
Heidi Hesselberg
Bjørg Dysthe
Geir Haugen
Ole Ursin-Smith
Tom Steen

Dato:

02.07.2020

Arkivsak:
Journalpost:

Neste møte/sted: Mandag 6. juli / teams kl. 9:00-10:00
Referent: Brita Holmen
1 Referat fra møte 29. juni:
Godkjent

Ansvarlig/Frist

Geir
2

Rapportering tall:
Smittede:
Nye smittede 0, totalt antall smittede er 424
Smittesituasjonen:
Antall smittede brukere: 0
Antall friskmeldte brukerer: 44

Antall smittede ansatte: 0
Antall friskmeldte ansatte: 86
Ansatte i karantene:
PLO, HESO og HEKT: 7 ansatte
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Testing 30. juni-1. juli:
Totalt: 223
Teststasjon / legevakt: 197
Prøvetakingsbil: 26

Grete

Koronatelefonen 30.juni-1.juli:
Antall henvendelser: 648
Gjennomsnittlig svartid: 6,4 min
Koronaepost:
Antall henvendelser: 57 (30.juni)
116117:
Gjennomsnittlig svartid: 04,11 min (30.6)
Beslutning:
Foreslått rutine for hvem / hvordan utløse endret beredskapsnivå og
medfølgende ressurser for smittesporing/testing/telefon /116/117 er
besluttet
OPA orienteres
Kriseledelsen orienteres
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Smittesporing:
Ingen nye oppdrag
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Åpning av samfunnet
Ikke noe nytt
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Personell
OFT:
- Politiet i Vardø har tatt sommerferie, derfor treghet med politiattester. Brita
følger opp med politiet.
- Jobber tett med PLO på beredskapstropper
o

Hvis vi må utløse beredskapstropper - dette må fysisk
kommunalsjef/tjenesteleder gjøres sammen med bemannings - og
omdisponeringsteam
• Dette må skje samme dag
• Da får vi full kontroll
• Forskyvninger og drøftinger fortløpende

Grete
Brita

Grete

Ole / Brita

Ole / Heidi

o
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Vi lager et utkast til ansvarsmatrise som sendes PLO mv

BIOM team:
- Koronahåndbok
Intensjon: all informasjon samlet ett sted, både retningslinjer og kommunale
vedtak/beslutninger
Innhold skal være avstemt med Folkehelsekontoret, kommuneoverlege, PLO
og HESO
Status: Nærmer seg en versjon som kan publiseres.
Dokumenter kan rettes fortløpende. Anne Marie Flovik kan kontaktes for
dette gjennom sommeren.
- Svenske medarbeidere: Ny forskrift offentligjort i går ettermiddag
Når kan de jobbe i forhold til test, jf. ny forskrift. Kommuneadvokat ser på
forskriften ift operasjonalisering av denne
Rutine som nylig er utsendt oppdateres ift ny informasjon
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Utstyr:
- Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning. Fortsatt nok utstyr
- Det er behov for ny lagerplass. Pandemigruppen stiller spørsmål tilbake til
Folkehelsekontoret vedr størrelse og tilbud som er gitt:
• redusere arealbehovet ved å fortsatt ha noe containerløsning?
• Avtalevilkår?
• Lokalisering?
Folkehelsekontoret bes også om et vurderingsgrunnlag ift hvilket volum BK
bør ha ambisjon om å ha på eget lager basert på erfaringer
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Tom

Tom / Bjørg

Grete
Grete
Ole

Eventuelt:
Brakkerigg på legevakten: Skal opp i august. Må forberedes godt, jobber med
intern ROS-analyse ift midlertidig løsning i overgangsperioden – vil føre til
redusert kapasitet. Eiendom er koblet på via OFT
Info fra Fylkesmannen: Via beredskapskanalen får helseavdelingen spørsmål
som vi svarer ut. Noen av svarene kan være interessante også for andre
kommuner og vi starter nå å publisere de. Vi oppdaterer siden fortløpende:
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-ogsosialtjenester/nyheter---helse-omsorg-og-sosialtjenester/2020/korona--svar-pa-sporsmal-fra-kommunene/

Ole

